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     ،) عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه

   ،) پژوهشي – علمي(
  1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
    

  گودو انتظار در
  *قباني نزّار و البياتي ثالث، اخوان شعر در »بخشنجات« منجي مفهوم تحليلي بررسي

  

  ناظميان رضا دكتر
  تهران -يطباطباي عالمه دانشگاه استاديار

  
  چكيده

 اي زاويه از تا دارد سعي شاعر نو شعر در كه است آن سنتي شعر با نو شعر هاي تفاوت از يكي

 پيشگامي شاعران كه است موضوعاتي از يكي منجي ظهور .بنگرد موضوع به متفاوت و خاص

 بانتظار« رد قباني نزار و »الكاذب الحمل« در البياتي و »مركب و مرد« شعر در ثالث اخوان چون

 تا است شده سعي مقاله اين در .ندا نگريسته آن به خود ديد زاويه از و پرداخته آن به »غودو

 تحليل و بررسي شاعر، سه اين شعري سبك و موضوع اين به نگاه نوع در ها تفاوت و اه همانندي

  .شود
  

  كليدي واژگان
  انيقب نزار اتي،البي ثالث، اخوان نماد، نو، شعر منجي،
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 Reza_Nazenian2003@ yahoo.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  مقدمه  -1
 آنها از برخي كه است كلي هاي ويژگي بودن دارا كند مي متمايز سنتي شعر از را نو شعر آنچه
  .است شعر نوع اين ساختاري الگوهاي مديون ديگر برخي و شعري تازه نگاه وامدار

 در شكني ساختار و عروضي تحول فقط تي،سّن شعر از نو شعر تمايز وجه ديگر، سخن به
 ديگر به .است برخوردار متفاوت نگاهي از شاعر نو، شعر در بلكه نيست، شعر وزن زمينه

 به اي زاويه از دارد سعي و باشد نوآوري و آفرينش نوعي شعرش تا است آن بر شاعر سخن،
 نگاه اين و باشد نكرده تجربه را زاويه آن از نگرش وي از پيش كسي كه بنگرد جهان و زندگي

 وي ديدگاه پنهان ابعاد شعرش مخاطبان كه دهد قرار قالبي در هنري لحاظ به را خود ي ويژه
  .كنند درك را او شعري ساختار زيبايي و ببينند را

 شمار به ايران نو شعر پيشگامان از كه ،) 1345- 1313( فرخزاد فروغ مثال، عنوان به
 خود شعر موضوع را رثاء يعني سنتي شعر اغراض از يكي »تو از بعد« نام به شعري در آيد مي

 ننشسته خاصي شخص سوگ در و نكرده سرايي مرثيه ديگران همچون اما است، داده قرار
 در و بخشيده آن به جديدي مفهوم و معنا و پرداخته رثاء موضوع به تازه اي زوايه از وي .است

 الح زبان بلكه نيست، كسي خدمت در فروغ رثاي« .داده گسترش را رثاء معناي حقيقت،
  ،)251 :1383 شميسا،(».باشد مي انسانها همه

 هفت براي اي مرثيه او .نشسته كودكي دوران يعني خود زندگي از دوره يك سوگ در فروغ
  :است سروده سالگي

 و جنون از انبوهي در رفت، چه هر تو از بعد /عزيمت شگفت ي لحظه اي /سالگي هفت اي
 ما ميان /پرنده و ما ميان /روشن و زنده سخت بود اي رابطه كه پنجره تو، از بعد /رفت جهالت

 گفت؛ نمي چيز هيچ كه /خاكي عروسك آن تو از بعد /شكست شكست، شكست، /نسيم و
 به و /كشتيم را ها نجرهز صداي ما تو از بعد /شد غرق آب در /آب آب، آب، جز به چيز هيچ

 هاي كارخانه سوت صداي به و /خاست مي بر الفبا حروف روي از كه زنگ صداي
 از و /ميزها پشت به /ميزها زير از /بود ميز زير جايمان كه تو از بعد /بستيم دل سازي حهاسل

 باختيم را تو رنگ باختيم، و /كرديم بازي ميزها روي و /رسيديم ميزها روي به /ميزها پشت
  ،) 385 :1377 فرخزاد،( .سالگي هفت اي

 بـه  رسـيدن  رؤيـاي  در كـودكي  هنگـام  بـه  كـه  اسـت  امروز مدرن انسان خاكي، عروسك
 باعث حيات همين ولي داند، مي خويش خاكي جسم براي حياتي آب را آن و است بزرگسالي

 شبهاي يادآور ،) ها جيرجيرك( ها زنجره صداي« او معصوميت و پاكي مرگ ود،ش مي او مرگ
 زنـگ  بـه  آمـوز  دانـش  عنـوان  به كودكي، دوران از پس .است طبيعت كلي طور به و تابستاني
 ميـز  زيـر  از انسـان  .بسـتيم  دل هـا  كارخانـه  سوت صداي به كارگر عنوان به سپس و مدرسه
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 ،) قمـار ( ميـز  روي بـه  سـپس  و ،) كارمنـدي  و تحصيل دوران( ميز پشت به ،) كودكي دوران(
  .) 252 :1383 شميسا،( ».بازد مي است معصوميت رنگ كه را سالگي هفت رنگ و رسد مي
 تـازه  مضـموني  قـديم،  و كهن مفاهيم حتي و اشياء و عناصر و اه واژه به جهان، به تازه نگاه 
 خواننـده،  و نداشته رواج گذشته در كه كند مي تركيب يكديگر با اي گونه به را آنها و بخشد مي

  .نيست آن شنيدن منتظر
 بـه  عـرب  ادبيات در نو شعر پيشگامان از كه السياب شاكر بدر عراقي شاعر مثال، عنوان به

 معشـوق  سـاحت  در را يو اوست، عموي دختر نام كه » وفيق« نام به شعري در آيد مي شمار
 ديـدن  بـا  خواننده .است ساحل بر شرفم كه اتاقي ،گويد مي سخن او اتاق پنجره از و بيند مي
 البته و كننده غافلگير تصويري با اما است، شيفته عاشقي از رمانتيك تعبيري منتظر عنوان، اين

  :رود مي شمار به عرب معاصر شعر هاي ويژگي از كه شود مي وروبر ابهام با همراه
  زهـر  تترقـب  / منتظـر  عنـدك  األعـين  /الضاحي الغبش في تتنفّس / شجر يا  وفيق شباك

  .) 117 ،1 ج ،2000 سياب،( ....التفاح
 و،) 165 :1994فضـل، ( »رداندگ مي باز است درخت كه آن اصل به را وفيقه پنجره سياب،«

ـ  تموز( ايزدي و اي اسطوره مفهوم ،درخت اين به  موجـودي  را آن و بخشـد  مـي  ،) ادونـيس  ـ
 تـنفس  روشـنايي  و تيرگـي  ميان برزخ يا صبحگاهي ميش و گرگ در كه داند مي بخش حيات

 همه بلكه خويش تنها نه ديگر شاعر، .دارد را دوباره حيات و رستاخيز ايجاد قدرت و كند مي
 شـكوفه  و آورد مـي  ارمغـان  به وفيقه پنجره كه داند مي اي ارهدوب ميالد انتظار در را موجودات

 از وفيقـه  ترتيـب  ايـن  بـه  .اسـت  حاصـلخيزي  و بركت نماد كه دهد مي هديه آنان به را سيب
 نجـات (منجـي  يـك  هيـأت  در و رهدمي محدود و زميني و شخصي معشوق يك هايويژگي
  .دلهاست يكعبه كه آيددرمي آفرينحيات ،)بخش
  بخش ييرها منجي -2

 است مفاهيمي و موضوعات از رستاخيزي و ستيزنده مسيحايي روح يا بخش رهايي منجي
 آن بـه  خود ديد زاويه از يك هر عرب، ادبيات و ايران ادبيات در نو شعر دار طاليه شاعران كه

  .اند پرداخته موضوع اين به خويش شعر هنري و تكنيكي فضاهاي و ابزارها با و اند نگريسته
 اخـوان  مهدي ايراني نوگراي شاعر از »مركب و مرد« شعر تا است آن بر سعي مقال، اين در
 و البيـاتي  عبـدالوهاب  عراقـي  معاصر شاعر از ـ دروغين آبستني ـ »الكاذب الحمل« و ثالث
 مشـابه  موضـوعي  در آنهـا  همـه  كـه  سـوري  معاصر شاعر قباني نزار از »غودو بانتظار« شعر

 بـا  شـعري  جـوهر  و شـاعرانه  ابزارهـاي  و موضوع پرداخت ونگيچگ نظر از اند، شده سروده
  .شود مقايسه يكديگر
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 نشـان  كه است اشعار اين عناوين كند مي جلب خود به را خواننده توجه اول، وهله در آنچه
 بيانگر »مركب و مرد« عنوان .است شاعر هجامع و انديشه بر حاكم ادبي و فكري فضاي دهنده
 كهـن  و فـاخر  زبـان  بـه  كه اوست زبان و اخوان اشعار غالب بر كمحا پهلواني و حماسي روح

  .دارد گرايش
 داسـتاني  ويژگـي  به ارتباط بي نبايد كه است شعر روايي شيوه به اي اشاره شايد كه همچنان

 اثـر  ]1[»كيشـوت  دن« داسـتان  از آزاد برداشـتي  را »مركب و مرد« اگر حتي .باشد شاهنامه
 كـه  يـم ا نرفته خطا راه به پرطمطراق و فاخر و كهن زبان موضوع در هم باز بدانيم »سروانتس«
  .است هماهنگ داستان، قهرمان در موجود بيني خودبزرگ و ادعا مفهوم با

 كه است عرب هجامع سنتي فرهنگ از برآمده ـ دروغين آبستني ـ الكاذب الحمل عنوان اما
 چون خواهي ترقي شاعران فضايي، چنين در .است حاكم آن بر مردساالرانه و غيورانه ييفضا

 جامعه بر حاكم ديرينه هاي سنت شكستن كه كمونيستي هاي آموزه اقتضاي به سياب و البياتي
 فاحشـه،  آبستني، چون ابيريتع و واژگان كارگيريبه اب تا دكوشن هاست،مي آموزه آن از يكي

  ]2[.كنند ايجاد شكاف كهنه، مفاهيم و سنت بلند ديوارهاي در ....و خانه فاحشه زايش، نازايي،
 اشـعار  در حتي و شدك مي دوش به را انقالب و زن شاعر عنوان كه قباني نزار ديگر، سوي از

 شـعر،  ايـن  در دارند محوري نقش او شعر در زنانه هاي واژه و دارد عاشقانه زباني اش سياسي
 سـاموئل « لنـدي اير مشـهور  هنويسـند  هـاي  نمايشـنامه  از يكـي  عنوان وي .دارد ويژه زباني
 ادبيـات  و فرهنگ با او آشنايي دهنده نشان كه است داده قرار خود شعر موضوع را ]3[»بكت
  .است فرهنگ اين از او تأثيرپذيري و غرب

  مركب و مرد  -3
 .كند مي بيان راوي يك زبان از را آن و است گر روايت يك مركب، و مرد در ثالث اخوان مهدي

 شعر اين كه دهد مي نشان ما به »راوي گفت« عبارت از قبل نقطه هس آوردن با شعر ابتداي در وي

  .دارد نام زندگي كه است بلند منظومه يك از اي پاره گفت بتوان شايد .نيست آغازي را
 شـايد  نيـز  وردخـ  مي چشم به آن در كه زيادي حاشيه و حشو و شعر اين در اخوان درازگويي

 ذهـن  بيـانگر  هـم  شـايد  و باشد هدف و منطق از رروزگا بودن تهي و حيات گستردگي از نشاني

  .رود مي پيش به ناكجاآباد و هيچ سوي به كه داستان قهرمان آشفته و پريشان
 و دارد دل در را تمسـخر  و هـزل  هـاي  مايـه  كـه  هستيم روبرو طنزآلود اثري با شعر اين در ما

 از اخـوان  مقصـود « كه ندا گفته .آورد مي خاطر به را كيشوت دن رفتارهاي شعر، بندهاي آخرين

 درج را 1341 بهمـن  6 تـا  4 تـاريخ  شـعر،  پايان در كه چرا است، سفيد انقالب تمسخر شعر، اين

  ،) 253 :1373 دستغيب، :نك( »است كرده
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 از همـه  و اسـت  حـاكم  صـحرا  و شهر بر خاموشي و شب :گويد مي راوي شعر، بند نخستين در

 بـر  حـاكم  سياسـي  فضاي سويي از البته كه است ابيدهخو غبارها و گرد و اند افتاده وجوش جنب

 تشـكيل  را شـعر  سـاختار  كه روايت و گويي قصه با شب ديگر، سوي از و دهد مي نشان را جامعه

  .است هماهنگ دهد مي
 فـرا  آرامـش  و خـواب  بـه  را مـردم  كـه  شود مي شنيده نگهبانان طبل صداي تنها شب، دل در

  .است امن جا همه و آرام زچي همه كنند مي تظاهر و خوانند مي
 مردان مرد« كه كند مي روايت دارد خبر روزگار بم و زير از و است ]4[كلّ داناي گويي كه راوي

  :است حركت  هآماد و برخاسته ها انسان از حمايت و مردم نجات براي »مرد
 و جنبيد خود به هك /مرد؛ مردان مرد /گرد گردانِ ُگرد /ناورد  پهن شيرگير دلير زآن اما بشنو ...
 غرش خاموش خلوت سوي به رو /جنباند، سبلتان طرف و دراند بر چشم /افشاند ها شانه از گرد

 فراز را سليحم بفت گهر خرجين ُطرفه !/خاص چاكران زادان، خانه !/هاي« :/گفت غضبان كرد،

  .) 216 :1387 اخوان،( »آريد
 به دست خودش نودش نمي پاسخي چون ،ندارد چاكري و حاجب هيچ و تنهاست كه پهلوان اين

 و دارد مي بر است نبرد سالح كه اين گمان به را خود سوراخ سوراخ و فقيرانه زنبيل و شود مي كار
 از كمـي  دسـت  و شده مسلح سراپا كند مي فكر زيرا .ندك مي حركت عزم توق، و تق و فوخ و فخ با

 صـدايي  هـم  بـاز  امـا  .كننـد  زيـن  را او خشر تا آورد برمي بانگ رو، اين از .ندارد دستان رستم

 كـه  كنـد  مي درست چوبي اسب يك و پيوندد مي هم به را موم و تخته هاي تكه ناگزير و شنود نمي

 بـه  آوردگـاه  ايـن  از راوي البتـه  كـه  رود مـي  پيش به آوردگاه سوي به و است رخش نظرش در

  .كند مي تعبير آباد پوچ و هيچ و خندستان
 و كننـد  مي دل و درد يكديگر با دشت كنار در كه ويدگ مي سخن موش دو اينجو از راوي آنگاه

 منجي يك آمدن انتظار در دارانند سرمايه نماد كه اينان .گويند مي انبار در كاالهايشان پوسيدن از

 ديـدن  بـا  موشـها  از يكي .برسانند فروش به را كاالهايشان بتوانند و دهد رونق بازار به كه هستند

  .گشايد مي آنان كار از گره كه داند مي اي دهنده نجات همان را او و آيد مي وجد به ستاندا پهلوان
 اند كشيده دراز يا خيمه در فرسوده اي جاده كنار در نيز خسته و ملول كارگر دو ديگر، سوي از

 و است جوان ديگري و دارد نام يادگار و است پير يكي كه كارگر دو اين .كند مي تداعي را گور كه
 دوامـي  وضـع  ايـن  كه دهد مي دلداري را جوان كارگر يادگار، .گويند مي هستي رنج از ناشكيب،

 و رسيد خواهد راه از منجي و پهلوان يك و نيست بيش روزي چند ]5[ميرنوروزي حكم و ندارد
  :آورد خواهد ارمغان به همگان براي را خوشبختي
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 چـه  و گـردي  خاسـته  ...آنـك  بنگـر  ...بنگـر  هآ /داريم مركبي و مرد راه در اي نشنيده مگر تو

 دارد كـه  گـردي  همـان  باشـد  اين شايد /پيغامي باش پيكي، راه از رسد مي اكنون گويي !/گردي

  ...مند شوكت بخش، سعادت بخشا، گنه آن /مردي و مركب
 و مـرد  كلبـه  كنار از را او بار اين و كند مي ترسيم حركت حال در را خود پهلوان همچنان شاعر

 بـه  زن .انـد  خوابيده تاريك و تنگ كلبه آن در خود فرزند هشت با كه دهد مي عبور روستايي نز

 امـا  .گرفـت  خواهد سامان نيز آنان كار و آمد خواهد او است، راه در منجي كه گويد مي شوهرش

  :است شغال برادر زرد سگ زيرا بست، دل منجي اين به نبايد كه گويد مي او به شوهرش
 بـازي  ايـن  !زن دانـي  چـه  تو« /بيدار زنش با روستايي /اما بود خواب در وستار :راوي گفت

 جـاي  بـه  زن /نيسـت؟  گـردو  گـرد  هر اي نشنيده مگر تو /آخر شغال، اين زرد، سگ آن /است

 /راهسـت  در كه ام شنيده من /چند يا چون كه انمد نمي من :/گفت آنگه .آراميد .برگشت خويش
  .ندشوكتم مرد نشسته آن بر مركبي

 سـينمايي  و تصـويري  كامالً نيز را زن الف و دروغين منجي اين سرانجام و داستان پايان اخوان

 حركتـي  يعنـي  تازيد؛ مي سو هيچ به همچنان پهلوان :گويد مي تمسخر با راوي .است كرده ترسيم

 را خـويش  سـايه  پهلـوان  ناگهـان  .داشت تاختن توهم فقط و تازيد نمي سويي هيچ به و كرد نمي

  »!آي كيستي؟ تو !سياهي هي، واي،« :كه آورد برمي فرياد و بيند يم
 در يكبـاره  .ريـزد گ مي عقب به هراسان و شود مي بيشتر نيز سايه جنبش جنبد مي پهلوان چون

 .بلعـد  مـي  را مركـب  و مرد پاي تا سر و ودش مي باز گندم روي خط اندازه به اي دره سرشان پشت
  :ندارد واقعيت و عمق ادعاهايش همچون و است گونه تمسخر نيز پهلوان سقوط
 دو، هـر  مركـب  و مرد /گشت ديگر سايه و نور سوي /پندارم يافت تابي و پيچ /دشت فراخ در

 كـه  تـو  !سـياهي  هي، /واي .../كردند رم كردند، كم خويش /شتاب آن از شتاب با ناگه كردند مي

 /ليـزان  عـرق  سـيل  و زردينه از گل در /خيزان اوفتان گريزان، پس پس همچنان !/آي /هستي؟
 مـا  حمـق  چونـان  راسـت  ژرفي به و فراخي به /كرد وا دهان ناگه اي دره قفاشان در :راوي گفت

 سر يكجاي بلعيدشان فرو گندم كُس آن و /غلتيدند دره ژرفناي در ناگهان مركب و مرد ..../مردم

 نـام  بـه  ديگـري  شـعر  در شـابه م تقريبـاً  هـاي  پـردازي  تصوير با را مضمون همين اخوان.سم تا

 بـه  را بخـش  رهـايي  و منجي يك صفات باران، بي ابري سترون، شعر در .است آورده »سترون«

 لبخنـدي  بـا  دروگـر  پيـر  امـا  .دارد مي نگاه انتظار چشم را همگان و زند مي الف و بندد مي خود

  .) 27:1378، اخوان( »بارد نمي هرگز ولي دارد مي تيره را فضا« :گويد مي زهرآگين
  اخوان سبك  -4

 و ايراني هاي اسطوره عاميانه، هاي قصه از است اي آميزه او بياني طرح .گوست قصه اخوان
 در نقّالي تصوير كه روايي بيان اوج در ديگر، عبارت به .روز اجتماعي زندگي از نمودي
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 كه كشاند مي جامعه روز مسائل طرح به را داستان كند، مي زنده خواننده براي را ها خانه قهوه

 از است اي آميزه نيز او شعر هاي واژه .ديرينه و كهن آن زبان و است امروزين شعر، محتواي گويي

 هاي واژه با بيغار سترون، ريگ، مرده چكاد، :چون اي كهنه واژگان .نو و كهنه هاي تركيب

 خوان،ا سبك« .شود مي همراه فوخ و فخ و سماور ها، طفلكي كوچه،پس :چون اي عاميانه

 خراسان سبك كهن شاعران زبان خود، تغزالت در حتي او .است جديد كالسيك يا نو خراساني

 اگر رو، اين از .دارد چيرگي كالم زيبايي عنصر بر شيوايي و رسايي كه گونه بدان .دارد مي نگاه را

 نشاعرا قصائد شكوه و هيمنه اما شده، سروده نيمايي وزن و قالب در اشعارش از برخي چه
 ساختماني در اخوان، شعر در ... و ورجاوند بهرام زال، رستم، مانند هايي چهره .دارد را خراسان

-37 :1373 دستغيب،(  »شوند مي نمايان وي نقلي و روايي بيان فضاي با پيوند هم و اي اسطوره
 ديده اخوان شعر در است روايي هاي متن لوازم از كه تصويرسازي ديگر، سوي از )50

 شاهنامه، آخر هشتم، خوان سنگستان، شهر قصه :خود اشعار بهترين در اخوان« :اند گفته.دشو مي

  .) 94 :همان( »است شكست سراي مرثيه تندر، از پس گاه آن
 نـوعي  اسـت،  شاهنشاهي سفيد انقالب تمسخر كه نيز را اخوان شعر اين بتوان شايد رو، اين از

 همچـون  آثـاري  رديـف  در مضمون، لحاظ به را نآ و خواند نااميدي و ناكامي و شكست روايت

  .داد قرار زمستان
 الكاذب الحمل  -5

 گل به كه انتظاري يا دروغين منجي موضوع دروغين، آبستني شعر در نيز البياتي عبدالوهاب

 ابزارهاي و بيان شيوه اما .است داده قرار خود كار دستمايه را نپيوست واقعيت به و نشست

 اسلوب شيفته كه اخوان برخالف البياتي .است متفاوت ثالث اخوان با كامالً البياتي تكنيكي

 .دارد جديد تمدن و شهري زندگي و شهر به زيادي توجه است، نقالي و وييگ روايت و شاهنامه
 نماد را آن كه عراق زادگاهش از بودن دور و زندگي طول در او دوشي به خانه و آوارگي شايد

 تمدن مراكز كه شهرهايي ويژه به شهرها تا است شده باعث ت،دانس مي بابل تمدن و فرهنگ

 .باشد وي شعر پربسامد هاي واژه از تبعيد و شهر و باشند برجسته او شعر و ذهن در ندا بوده
 كند مي تظاهر كه كند مي بيان شهري قالب در را بخش رهايي شخصيت يا منجي مفهوم البياتي

 در را عدالت و آزادي شرنگ كه نشاند مي نوزادي ظارانت به را مردم و است منجي يك آبستن

 عنوان انتخاب با البياتي كه است اين در البياتي و اخوان شعر اساسي تفاوت .پاشيد خواهد جهان

  .است دروغين گويد، مي سخن آن از او كه منجي آن كه است داده نشان »دروغين آبستني«
 را بابل و برسد راه از بوده قرار كسي گويي .ندك مي زآغا انتظار نوعي بيان با را خود شعر البياتي

 شعر تنها شعر، اين كه اين به توجه با .بازگرداند آن به را شا گذشته عظمت و دارد برپاي دوباره

 ،27/8/1967 ديگري و 18/6/1966 يكي :دارد خود پاي را تاريخ دو كه است البياتي
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 شايد .است داشته نظر اسرائيل از عربها تشكس از پس و پيش فضاي به وي كه نيست ترديدي

 با كه وي اقبال ستاره افول و عبدالناصر جمال چون اي برجسته شخصيت ظهور گفت بتوان

 كه است دردي واگويه نوعي، به و است بوده شعر اين سرودن انگيزه بود، همراه تلخ شكستي

  .است كرده مي احساس قهرمان يك فقدان از عرب جهان
 در شهر اين بگويد تا كند مي استفاده ابزاري هر از و كند مي آغاز بابل نام با را دخو شعر شاعر

 نيز توفان كه شهري .كرد تصور آن براي توان نمي را بعثتي و است شده مدفون نفرين، و عذاب

 و برخيزد خويش گور از نتوانست »پرومته« كه همچنان بزدايد؛ را آن اهالي خطاهاي نتوانست
 انسان رگ ياري آتش، رباينده يا پرومته« كه چرا ]6[.ببرد ميان از را شهر اين نازايي و حاصلي بي

  :بيابد را خويش راه تا داد انسان به و .) 141 :1384اسميت،( »ربود خدايان از را آتش و بود
 اهلها خطايا يغسل لم و يدمرّها لم و /االنسان المبّشر أسوارها علي يظهر لم و تبعث لم بابل

 و الصمت و الينتهي الذي الصيف و فالعقم /النيران سارق الفرات عبر قبره من يقم لم و /طوفانال
  ،) 316:1999البياتي،( البطون  المنفوخ المدن هذه طعام /الطاعون و الحزن و /التراب

 خشم حداقل كه آن يا و دارد وا خيزش به را شهر اهالي خويش، ناسزاهاي با دارد سعي البياتي

 هاي لباس با است سال هزار هزاران كه داند مي قاتل و عقيم زني را شهر اين او .نشاند فرو ار خود

 به ذلّت و خواري و شكست احساس با شهر اين .شود مي همخوابه پادشاهان با خويش ژنده

 به را خود و ـ اروپايي كشورهاي مقابل در عربها بيني كم خود احساس ـ نگرد مي روم درياي

  :گيرند كام او از تا دارد مي عرضه ترسويان و پيشگان خيانت و وادانق و دزدان
 /المهزوم  نظرب /الروم لبحر ترنو /الملوك تُضاجع أسمالها في هي و الف ألف من /الهلوك العاقر

  ...الجبان الخائن و القواد و اللِّص ُقبلتها /بالمجان تمنح
 شده مقبره و پوچي و مگس از آكنده و رسيده »اورشليم« شهر پاي به حقارت و پستي در بابل

 داد، نجات ايوبي الدين صالح ـ دمشق از ناشناخته سواري تك را اورشليم كه طور همان .است

 آذرخش همراه به منجي يك شايد تا بپوشاند ُگل با را خود پژمرده هاي برهنگي بايد نيز بابل

  :آورد ارمغان به آن براي را بركت و حاصلخيزي و ِبزدايد آن از را نازايي و كند ظهور
 الذابل الجسد هذا عري غّطي و قومي /األشرار  مدين يا بابل .../كأورشليم ظلت لكّنها

  .فتحملين  بذر بطنك في يبذر /دمشق من المجهول الفارس و /البرق لعلّ قومي /باألزهار
  البياتي شعر در شهر -6

 كه شهر به نسبت و حرارت، و شور فقدان و بتغر احساس از داند مي اي گستره را شهر البياتي،

 شهر برابر در البياتي كه است باور اين بر منتقدان از يكي .دارد كينه است امروزين تمدن مظهر

  .)105 :1991 عباس،( است شده تمدني شوك دچار
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 شـوريده  مـادري  يا سياه اي گربه همچون كه داند مي روز تيره و شوربخت را شهر مقيم انسان او

 و جنايـت  و جـرم  و تيرگـي  و شـب  همزمان، و گشايد مي چشم تپش بي شهر اين اعماق از حال
  ،) 305 :1 ج :1993 البياتي،(.شوند مي متولد او با پليد هاي خيال و بيچارگي

 متفاوت كاركرد دو داراي او شعر در كه است نيشابور البياتي شعر در پربسامد شهرهاي از يكي

 جهان با و دارد را آن تحقق آرزوي شاعر كه است اي فاضله مدينه نماد سويي از نيشابور .است

 تسليم و شكست نماد ديگر سوي از و خورد مي پيوند خيام چون شاعري فرهنگي و علمي بيني

 كه بوده روسپي يك مثابه به شهر اين گويا .شده رها و زده غارت و شده تاراج شهري است،

 .ندا كرده رهايش و شده همبستر آن با چنگيزخان و كوخانهوال و مقدوني اسكندر چون فاتحاني
 كرد پيدا نيز معاصر هاي مصداق تاريخي، هاي شخصيت اين براي توان مي كه پيداست ناگفته

  .) 65 :نيسابور  مدين فوق الليل لديوان،ا البياتي، :نك(
  غودو بانتظار -7
 وامدار را خويش گيازآو بلند كه باشد مي عرب معاصر سراي غزل شاعر بزرگ نيقبا نزار

 در« عنوان با شعري در نيز وي .است شعر محتواي و مضمون در نوآفريني و ممتنع،سهل زباني

 بكت ساموئل كه »گودو« كلمه از گيري بهره با اما .است پرداخته منجي موضوع به »گودو انتظار

 آن از او كه ايمنجي آن ه،داد اننش داد، قرار جديد نسل سرگرداني و پوچي و ناباوري نماد را آن

  .آمد نخواهد هرگز و است واقعي غير ،گويد مي سخن
 هرگـز  كه كند مي ترسيم مسافري راه به چشم قطار، ايستگاه در را عرب جهان شعر، اين در نزار

 بيـان  رهگـذر  از ... و الـدين،  صـالح  سّكين، آمين، چون كلماتي از گيري بهره با وي .آمد نخواهد

 هـم  در آن مفاهيم و عربي هاي سنت با را گودو انتظار در نمايشنامه مدرن فضاي خود، تصويري

 بـر  حـاكم  آلـود  خفقان فضاي از حال عين در و خشدب مي بدان عربي و شرقي ويژگي و ميزدآ مي

  :كند مي انتقاد است داده قرار فشار تحت ساردين ماهي كنسرو همچون را مردم كه جامعه
 مـن  /بـدر  مـن  يخـرج  /السنين  عباء من يخرج /كاألقدار الخفي سافرالم ننتظر /القطار ننتظر

 فـي  مرصوصـون  نحـن  و /العشرين  سن من /الدين صالح سيف من يخرج /حطين من اليرموك،

 يكـون  حـين  /السردين؟  حري ما تعرفون هل /سادتي سيداتي، يا .../كالسردين /التاريخ  محط

 قبـاني،  (...السـّكين  يقبل ألن /مضطراً الجرح يكون حين /آمين أنفه رغم يقول ألن /مضطراً المرء

  .)283 :3ج:1986
 تـرويج  جامعـه  بـر  حاكم عربي هاي سنت و ها رژيم توسط كه را منجي نوعي ظهور قباني نزار

 و دهد مي قرار انتقاد مورد خواند، مي فرا لوحانه ساده و آميز رخوت انتظاري به را مردم و شود مي
 كـه  چـرا  داند؛ مي آنان بر حكومت براي فرصتي و جامعه عمومي افكار تخدير براي ابزاري را آن

 منجـي  ظهور درونمايه ديگر، سوي از .كند مي اعالم را گودو قطار تأخير همواره رسمي بلندگوي
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 نـام  بـه  اسـت  زنجيـري  اسـارت  در انسـان  پـاي  كه اين و است تقديرگرايي قباني، نزار شعر در

  :سرنوشت
 /بالمنشـار   الـدول   إذاع /تنشـرنا  /النهـار  و الليل في الصوت مكبرات تمضغنا /...القطار ننتظر
 /القطـار  تـأخر  ـ ربما ـ عاماً خمسين / القطار تأّخر ـ ربما ـ يوماً خمسين /انتبهوا انتبهوا، انتبهوا،

ـ  و الـريح  عويـل  تحـت  / مرّ الف عشرين بنا جاؤوا / القطار تأّخر ـ ربما ـ قرناً خمسين  /اراألمط
 /المزمار علي العزف و /الرقص كالقرود علّمونا و /األدوار وزعوا /تنقلنا كي الباصات واستأجروا

  .القطار أتي إذا / األسرار و  بالدهش المسكون للقادم /ننحني كيف الصيد ككالب /دربونا و
 منجي ناي كه كند مي نقل ديگران زبان از و بخشد مي الهوتي هاي ويژگي خويش منجي به نزار

 گريبـان  از خرگـوش  آوردن بـرون  و آتش روي رفتن راه و شيشه خوردن نظير هايي تردستي از

 چنـين  اثبات او خود رسد مي نظر به ديگران، به اّطالعات اين دادن نسبت با البته .است برخوردار

  :كشد مي نقد به را آن نوعي به و پذيرد نمي منجي براي را صفاتي
 و /النـار  فـوق  كـالهنود  يسـير  أو /الزجاج يبتلع / الصغير  الشاش فوق رأؤه من لكن و /نره لم

 شأنه جلّ ..الـ أولياء من /أنه يؤكدون /نضار إلي الفحم يقلّب و / جيوبه من البيضاء األرانب يخرج

 تهصو بأن قالوا / به يوماً تبرّكوا من لكن و /يده نقبل لم و نره لم .../األبصار يحير وجهه نور أنّ و /

  .القهار الواحد العزيز هو /أّنه و /أّنه و /األشجار يحرّك
 و تمنّا ،تضرّع از آكنده زباني با و داده تغيير را خود لحن شعر، اين از چهارم بند در قباني نزار اما
 بـه  و سـازد  روشن را منتظران چشمان و بازآيد خود طوالني سفر از كه خواهد مي گودو از ابتهال

  :دهد پايان گرفتارند آن به جامعه مردم كه نازايي و قحطي
 تعال /كالخرفان التاريخ  محط في محبوسون نحن /الطغيان و  الطغا من خلّصنا و /غودو يا تعال

 تعـال  /األشـجار  ترابنـا  فـي  تكبـر  أن تـرفض  /مطاراأل تزورها أن ترفض /أرضنا فأن غودو، يا

 الماليـين  أجـل  فمـن  /نحن أجلنا من تجيء لم إن /األبقار في اليدر الحليب و /اليحبلن فالنساء

  ...الصغار
 ،) عربـي  گـودوي  بـا  گفتگويي( »عربـي  غودو مع  مقابل« عنوان با ديگري شعر در قباني نزار
 يـك  كـه  داند مي بخش رهايي منجي همان است كشيده رنج و روشنفكر شاعران نماد كه را خود

 نخسـتين،  شـعر  در نـزار  كه است گفتني .تاس قطار منتظر و نشسته ايستگاه در است سال مليون

 ايـن  شعر، اين در اما كرد،مي ترسيم قطار ايستگاه در را آنان و دانستمي گودو انتظار در را مردم

 مـردم  يعصـاره  را گـودو  او كـه  گرفـت  نتيجه توانمي .بردمي بسر قطار انتظار در كه گودوست

 گودوي هيأت در را خود كه نزار .بپاخيزد مردم لد از بايد بلكه نيست، ماوراء در كه كسي ميداند،

 قطار اين توانست مي تا بود تقدير در دستي را او كاش اي كه كند مي آرزو بيندمي نشسته انتظار به

  :بيافريند خواند مي سرنوشت قطار را آن او كه را
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 محط المدي في كهنا أن قانعاً و /أكياسه حامالً و /معطفه مرتدياً / سن مليون منذ غودو مازال

  ) 72 :4ج،1990قباني،(  القطار يخترع أن /لوشاء بامكانه أنّ و /
  تفاوتها و ها همانندي  -8

 در انتظـار  ايـن  امـا  .است بخش رهايي و آفرين حيات منجي انتظار شاعر، سه هر شعر شالوده

 و انـد  نكرده وفا خود وعده به و اند بوده دروغين منجيان زيرا .شود مي همراه شكست با آنان شعر
 تـوان  مـي  را شـاعران  ايـن  نگاه در منجي شكست دليل .ندا داشته را مردمان فريب قصد نوعي به

 نگـاه  و يأس .كرد تفسير منجي يك هاي شايستگي نداشتن و آن بودن پوشالي و منجي كفايتي بي

 به دست شاعر چون كه است قباني نزار شعر در فقط .است انداخته سايه شاعران اين شعر بر منفي

 اميـد  از اي بارقـه  بگذارد، جهان به پاي جديد نسل نجات براي واهدخ مي گودو از و شود مي دعا

ـ  مـي  را نـزار  و البيـاتي  و اخوان شعر .گيرد مي درخشيدن خواننده دل در  نمـادين  و رمـزي  وانت

ـ  پي در و ندا زده سرباز موضوع مستقيم طرح از يا گونه به كدام هر كه چرا .دانست  بـراي  يمحمل

 نسـبتاً  فرهنـگ  سـه  و كشـور  سه از شاعر سه كه همين ديگر، سوي از .اندبوده خود مقصود بيان

 سرنوشـت  يدهنـده نشـان  اند،رسيده مشابهي نتايج به و اندپرداخته موضوعي چنين به متفاوت

  .است انداخته سايه كشورها اين بر كه است مشتركي اجتماعي سياسي
 از نزار و اخوان مثال عنوان به .اند بوده متفاوت شعر، بياني عناصر از استفاده در شاعر سه اين

 نزار و كند مي تكرار بارد پانزده را »راوي گفت« عبارت اخوان و كنند مي استفاده تكرار عنصر

 اين از خود شعر در بياتي اما .گيرد مي بهره تكرار عنصر از چيزي بر اصرار يا تأكيد براي نيز قباني

  .است كرده استفاده كمتر نيبيا عنصر
 و دشنام سراسر البياتي شعر اما است، همراه آميز سخره هاي شيوه و طنز هاي مايه با اخوان شعر

  .بگذارد نمايش به را عربي جامعه بر حاكم تقديرگرايي دارد سعي قباني نزار شعر و ناسزاست
  

  نتيجه 
 تا هستند و بوده بخش رهايي رمانيقه راه به چشم مردم، جهان و ايران ادبيات در كه اين 

 موضوع اين به خود ديد زاويه از فرهنگ، و زبان هر در شاعران .بيافريند دوباره حياتي

 به ابتهال و تضرع يا و حاكمان به ناسزاگويي براي ابزاري يا طنز دستمايه را آن و نگريسته

  .اند داده قرار طبيعي مافوق قدرتهاي
  

  يادداشتها
 ايـن  .است ،) 1547 -1616( سروانتس ميگل اسپانيايي دهنويسن از رماني نام كيشوت دن - 1

 زبـان  بـه  شده نوشته كتاب بهترين را آن بسياري .است اروپايي زبانهاي در رمان ترين قديمي اثر
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 در كه است كار دغل و پا و دست بي پهلوانان نظير خيالي پهلواني كيشوت، دن .دانند مي اسپانيايي

 ناپـذير  شكسـت  و دليـر  مبـارزي  را خود كه مرد اين .گويند مي پنبه پهلوان آن به عاميانه فارسي

 سـفر،  ايـن  در .پـردازد  مـي  مسـافرت  بـه  اوست سالح حامل هميشه كه خود خادم با پندارد مي

 برجسـته  مترجمـان  از قاضي محمد توسط كيشوت دن رمان .زند مي سر او از آميز جنون كارهاي

  .است شده چاپ تجديد ايران در بارها و ترجمه ايران
 فاحشـه ( العميـاء  المومس مانند سياب شعرهاي از برخي عناوين به توان مي مثال عنوان به - 2

 .دارد نظايري نيز البياتي ديوان در كه كرد اشاره ،) خانه فاحشه( المبغي و ،) كور

ـ 1989( بكـت  ساموئل ايرلندي  نويسند معروف ايه نمايشنامه از يكي گودو انتظار در - 3  ـ

 بـدبيني  حـس  اين .است بدبينانه كامالً تفسيرها، برخي بر بنا و پروا بي بكت، آثار .است ،)1906

 نوبـل  جـايزه  1969 سـال  در بكت .شود مي تلطيف او دار نيش و قوي طنزپردازي  قريح با اغلب

 .كرد دريافت را ادبيات

 .نويسي داستان در ديد يراويه انواع از يكي - 4

 بـه  كـه  اسـت  گونـه  بدين آن و است ايراني مشهور ايه آيين از ييك ميرنوروزي آيين - 5
 بـه  و كشـد  مـي  دست حكومت يا اميري از ظاهر برحسب محل حاكم يا امير نوروز، هنگام
 نـوروز،  جشـن  روز چنـد  طـي  در شـخص  اين .شانندن مي موقّت حاكمي يا امير وي جاي

 پردازد مي مصادره و هجريم و حبس و توقيف و نصب و عزل به و ندك مي صوري حكومتي
 جـاي  بـه  اصـلي  حاكم يا امير و رسد مي پايان به او حكومت شده، ياد روز چند از پس و

 ).56 :1373بهار،.(گردد مي باز خويش

 كرده خلط پرومته و ،) تموز( ادونيس مفهوم بين ناآگاهانه يا آگاهانه البياتي رسد مي نظر به - 6

 و خيـزد  برمـي  خـويش  گـور  از كـه  اسـت  مـرگ  از پـس  حيـات  نماد تموز، اين كه چرا .است
 .برد مي بين از را نازايي و آورد مي ارمغان به را خيزي حاصل

  
  كتابنامه
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  .دارالعودة :بيروت،»المعاصر العربي الشعر« ،) 1988(دينعزال اسماعيل ـ3
 خسروشـاهي،  انبـرادر  شـهال  :ترجمه ،»رم و يونان اساطير فرهنگ« ،) 1384(ژوئيل، اسميت، ـ4
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Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ...در شعر اخوان ثالث ودر شعر اخوان ثالث ودر شعر اخوان ثالث ودر شعر اخوان ثالث و» » » » نجات بخشنجات بخشنجات بخشنجات بخش««««لي مفهوم منجيلي مفهوم منجيلي مفهوم منجيلي مفهوم منجيدر انتظار گودو، بررسي تحليدر انتظار گودو، بررسي تحليدر انتظار گودو، بررسي تحليدر انتظار گودو، بررسي تحلي/  /  /  /          256

 

  
  

     ،) عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
   ،) پژوهشي – علمي(

  1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال
    

  »غودو بانتظار«
  *قبادي نزار و البياتي ثالث، اخوان الشعر في المنجي لمفهوم تحليلية دراسة

  
  ناظميان رضا الدكتور

  تهران -الطباطبايي عالمة جامعة في مساعذ استاذ
  الملّخص

 إبـداعاً  قصـيدته  تكون أن إلي يهدف الحديث الشاعر أن هو الحديث للشعر ةالبارز السمات من

  .للوجود  الخصوصي و التفرّد  شديد  رؤي و بكراً
 مهـدي  الكبيـر  ياإليران الشاعر أمثال من الرواد الشعراء عالجه التي المواضيع من المنجي روظه

 قبـاني  نزار و »الكاذب الحمل« في البياتي عبدالوهاب و »مركب و مرد« قصيدته في الثث اخوان

  .»ودوغ بانتظار« في
 إليـه  ينظـر  أن ألحد يسبق لم  زاوي من الموضوع هذا إلي ينظروا أن الشعراء هؤالء حاول قد و

  .منها
 نحّلـل  و القصـائد  هـذه  فـي   المختلـف  و  المشترك المواضيع نشرح أن  المقال هذه في حاولنا

  .الكبار الشعراء لهؤالء الشعري األسلوب
  

  الدليلية الكلمات
  .قبادي نزار البياتي، ثالت، العربي،اخوان و الفارسي الرمز،االدب الحديث، الشعر المنجي،
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